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 272/2012        Kendralová   13.07.2012Vec: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Hladovka, Obecný úrad č.45, 027 13 Hladovka, ako verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 
písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako  
„ZoVO“), si Vás, na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 102 ZoVO ako právnickú 
osobu, ktorá na trhu uskutočňuje stavebné práce, dovoľuje požiadať o vypracovanie a predloženie 
ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou:

- predmet  zákazky:  uskutočnenie  havarijného  stavu  stavebných  prác 
„Elektroinštalácia v  budove ZŠ s MŠ Hladovka“

- opis predmetu zákazky a požiadavky na spracovanie a predloženie cenovej ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 názov: Obec Hladovka
 adresa: Obecný úrad č.45, 027 13 Hladovka
 IČO: 00314480
 DIČ: 2020571641
 bankové spojenie, číslo účtu: VÚB, a.s, pobočka Trstená; 19521332/0200
 štatutárny zástupca: Mária Kendralová – starostka obce
 kontakt: 043/5397702
 e-mail: ocuhladovka@stonline.sk

2. Špecifikácia predmetu zákazky:

- podrobný opis predmetu a rozsahu zákazky: V  objekte ZŠ s MŠ Hladovka  – podľa 
požiadavky objednávateľa a Výkaz výmer .

technické požiadavky: Uchádzač môže pri spracovaní ponuky použiť konkrétny výrobok 
jeho ekvivalent rovnakého alebo vyššieho štandardu

požiadavky  na  preukázanie  finančného  a ekonomického  postavenia,  technickej 
spôsobilosti  alebo  odbornej  spôsobilosti,  zabezpečenie  kvality  a/alebo 
environmentálne  manažérstvo  (splnenie  podmienok  účasti): Uchádzač  predloží 
štatutárom podpísanú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zhodnom 
s predmetom zákazky

      rozdelenie zákazky na časti: pripúšťa sa
prípustnosť variantných riešení:  elektroinštalácia- oprava omietky, vymaľovanie

•  • 
    
•  •



požadovaná  lehota  dodania: v zmysle  zmluvy  o  dielo   najneskôr   do  24.8.2012 
ukončenie

miesto  uskutočnenia stavebných prác: intravilán obce Hladovka; budova pre školstvo, 
na  vzdelávanie  a výskum zapísanej  na  LV č.  516  (parcela  číslo  KNC 309/1,  KÚ 
Hladovka) pod súpisným číslom 238.

možnosť obhliadky miesta dodania zákazky; ak je umožnená - určenie kontaktu: 
umožňuje sa v dňoch od 16.júla 2012 do 17.júla 2012 v čase od 08.00 hod. do 14.00 
hod.  po  predchádzajúcom  telefonickom  dohovore  - kontaktná  osoba:  Mária 
Kendralová – starostka obce (kontakt: 043/5397702)    

zdroj  finančných  prostriedkov  verejného  obstarávateľa:  účelové  nenormatívne 
finančné  prostriedky  na  riešenie  havarijnej  situácie  a vlastné  zdroje  verejného 
obstarávateľa

záruky   žiadané  zadávateľom   súvisiace  s plnením zmluvy:  60  mesiacov  odo  dňa 
odovzdania stavby 

typ zmluvy,  požiadavka na uzatvorenie rámcovej dohody: zmluva o dielo uzatvorená 
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

výška  požadovanej  zábezpeky   na  viazanosť  ponuky  v  prípade,  ak  sa  vyžaduje: 
nevyžaduje sa

prílohy: Výkaz výmer 
predpokladaná hodnota zákazky v EUR: do 20 000,- € bez DPH

3. Predloženie ponuky:
a. obsah ponuky: doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti , návrh 

na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cenová ponuka) – vyplnený Výkaz výmer 
uvedený v prílohe

b. spôsob  doručenia:  osobne  /  poštou  v zalepenej  obálke  označenej  „VO  – 
Elektroinštalácia v  ZŠ s MŠ Hladovka – neotvárať!“ na adresu uvedenú v bode 1.

c. lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 19. júla 2012 do 13.00 hod.

4. Otváranie obálok s ponukami a hodnotenie ponúk:
a. dátum a miesto  otvárania  obálok a hodnotenie  ponúk:  budova Obecného úradu 

Hladovka, kancelária starostky obce; 19. júla 2012 o 15.00 hod.
b. kritériá na hodnotenie ponúk: 

• včasnosť  predloženia  ponuky  –  na  cenové  ponuky  predložené  po  lehote  na 
predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať

• splnenie podmienok účasti – zo súťaže bude vylúčený uchádzač, ktorý nepreukáže 
splnenie  podmienok  účasti  alebo  predloží  neplatné  doklady  alebo  poskytne 
nepravdivé alebo skreslené informácie

• cena s DPH - víťaznou bude ponuka s najnižšou cenou.
Súbežne s Vami sme oslovili aj ďalších potenciálnych dodávateľov uvedeného predmetu zákazky. O 
výsledku budete informovaní bezprostredne po vyhodnotení ponúk.

S úctou
....................................................

Mária Kendralová
   starostka obce 

Prílohy:
1 x výkaz výmer


